
Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres) 

nr NIP/KRS …………………………………………………….. 
reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko osoby uprawnionej  
do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 ...................................., dnia ....................... 2021 r.  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  pt. „Świadczenie 

usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych 

oraz w wyszukiwaniu, rezerwacji i zakupie usług zakwaterowania na potrzeby Polskiego Instytutu Spraw 

Międzynarodowych w Warszawie”, znak sprawy BO-96-01/21, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia dla tego postępowania, składam niniejszą ofertę. 

1.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem cenowym: 

1) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego oraz za zakup usług 
zakwaterowania: __________ zł brutto,  

2) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego lub autokarowego:  
__________ zł brutto,  

3) wysokość upustu cenowego wyrażonego w % od cen proponowanych przez przewoźników, jakiego 
Wykonawca udzieli przy sprzedaży biletu lotniczego: _____ % procent, 

4) wysokość upustu od ceny usługi zakwaterowania wyszukanej i zaproponowanej przez Wykonawcę, 
jakiego Wykonawca udzieli przy rezerwacji i wykupie tych usług: _____ % procent. 

2. Oświadczam, że cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 
do SWZ jak również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym podatek VAT. 

3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z SWZ (w tym z PPU) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki 
w niej zawarte. 

4. Oświadczamy, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego. 
 

W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

wskazujemy w poniższej tabeli: 

− nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług; 

− wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

− stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.  

 

 Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość Stawka podatku 



(bez kwoty podatku) od towarów i usług 

1    

2    

 

5. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia …………. 2021 r. 

6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami zawartymi w pkt 20.3 SWZ, będącymi realizacją obowiązku 
informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych przez 
Zamawiającego, a także znane są mi wszystkie przysługujące mi prawa, o których mowa w art. 15-16 oraz 18 RODO. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych 
osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca usuwa treść oświadczenia z 
niniejszego ustępu przez jego wykreślenie). 

9. Oświadczam, że nie zamierzamy powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom* / zamierzamy 
powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom*:  

  1)  ……………………….………….                 ..………………………………...... 

          część (zakres) zamówienia              nazwa (firma) podwykonawcy 

1)  ……………………….………….                 ..………………………………...... 
     część (zakres) zamówienia              (nazwa) (firma) podwykonawcy 

10. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy**: 

....................................................................................................................................  

(wpisać: mikro, małe  średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gosp., osoba fizyczna nie prowadząca działalności gosp., inny rodzaj) 

11. Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte w załączniku nr …. do oferty stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie 
mogą być ogólnie udostępnione. 

12. Do oferty załączam następujące dokumenty: 

1) ……………………………………. 

2) ……………………………………. 

3) ……………………………………. 

4) ……………………………………. 

Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję: 

e-mail: .......................................................................... 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym 

....................................................................................................................................................... 

tel. ......................................................... 

                                
/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, 

podpis zaufany albo podpis osobisty/ 
 

*  niepotrzebne skreślić 



**   Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 

20.05.2003, str. 36):  

▪ mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. 
EUR; 

▪ małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. 
EUR; 

▪ średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 
osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR. 

  



Załącznik nr 4 do SWZ 

(składane na wezwanie Zamawiającego) 

…………………………………….…… 
  (nazwa i adres Wykonawcy)  

...................................., dnia ....................... 2021 r.  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z 
dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (poz. 2019) ze zm. 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, 
rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych oraz w wyszukiwaniu, rezerwacji 
i zakupie usług zakwaterowania na potrzeby Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie” – znak 
sprawy BO-96-01/21, oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca: 
 

 nie należy do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w 

przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia z innym Wykonawcą który złożył odrębną ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia *  

 należy do grupy kapitałowej2 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.)* z nw. Wykonawcami3, którzy złożyli odrębne 

oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

1. ……………………….………………………………………………. (należy podać nazwę (firmę) podmiotu i siedzibę) 

2. ………………………………………………….……………………. (należy podać nazwę (firmę) podmiotu i siedzibę) 

 

   

 
                                              

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, 
podpis zaufany albo podpis osobisty / 

 
* właściwe zaznaczyć znakiem X  

 
1 Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) 

przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 

przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

2 j.w. 

3 Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą/ami, który/ży złożył/li odrębną/e ofertę/y, 
Wykonawca składa  dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 
grupy kapitałowej. 



Załącznik nr 5 do SWZ  

(składane wraz z ofertą, jeżeli dotyczy) 

 

...................................., dnia ....................... 2021 r.  

Pełnomocnictwo  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: …………………………………………, znak….....  

................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy)  

z siedzibą ..................................................................................................................................................  

(adres)  

zarejestrowany przez................................................................................................................................. 

pod numerem ........................................................................................................................................... 

reprezentowany przez:  

1................................................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................................................... 

(dane osób upoważnionych do reprezentacji)  

 

upoważnia ..................................................................................................................................... 

(dane osoby upoważnionej)  

zamieszkałą/ego w .......................................................................................................................... 

legitymującą/ego się ....................................................................................................................... 

(nazwa i numer dokumentu: dowodu osobistego, paszportu)  

 

do występowania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu, w tym: 

1. podpisania i złożenia w imieniu Wykonawcy oferty wraz z załącznikami* 

2. składania w imieniu Wykonawcy wszelkich oświadczeń woli i wiedzy oraz dokonywania czynności przewidzianych 
przepisami prawa takich jak poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, zadawanie pytań, 
składanie wyjaśnień itp.* 

 
              

 /wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, 
podpis zaufany albo podpis osobisty/ 

 
 

* niepotrzebne skreślić 

 
  



Załącznik nr 6 do SWZ 

(składane wraz z ofertą – dotyczy Wykonawcy) 

 

 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 ................................... , dnia  ....................... 2021 r. 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

(poz. 2019 ze zm.) 

dotyczące BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, 

rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych oraz w wyszukiwaniu, rezerwacji 

i zakupie usług zakwaterowania na potrzeby Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie” – znak 

sprawy BO-96-01/21, oświadczam, że: 

1. Reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 

1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

2. W stosunku do reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. ............. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 

oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 

ust. 2 ustawy, reprezentowany przeze mnie Wykonawca podjął następujące środki naprawcze4: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. (jeżeli dotyczy) - Podmiotowy środek dowodowy jest dostępny pod adresem internetowym ogólnodostępnych, 

bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne : 

…………………………………………………………………………………............. 

4. Wszystkie informacje podane w ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione 

z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, 
podpis zaufany albo podpis osobisty/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 należy wykreślić (jeżeli nie dotyczy) albo wypełnić odpowiednio 
 



Załącznik nr 6 do SWZ 

(składane wraz z ofertą – dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 ................................... , dnia  ....................... 2021 r. 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

(poz. 2019 ze zm.) 

dotyczące BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Udostępniając zasoby Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. 

„Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, kolejowych i 

autokarowych oraz w wyszukiwaniu, rezerwacji i zakupie usług zakwaterowania na potrzeby Polskiego Instytutu 

Spraw Międzynarodowych w Warszawie” – znak sprawy BO-96-01/21, oświadczam, że: 

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

2. Zachodzą następujące podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy (podać mającą 

zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy, podjąłem następujące środki 

naprawcze5: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. (jeżeli dotyczy) - Podmiotowy środek dowodowy jest dostępny pod adresem internetowym ogólnodostępnych, 

bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne : 

………………………………………………………………………………….......... 

4. Wszystkie informacje podane w ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione 

z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
 

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, 
podpis zaufany albo podpis osobisty/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 należy wykreślić (jeżeli nie dotyczy) albo wypełnić odpowiednio 
 



Załącznik nr 7 do SWZ 

(składane wraz z ofertą - dotyczy Wykonawcy) 

 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

................….....……., dnia  ................  2021 r. 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

 (poz. 2019 ze zm.) 

dotyczące SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Świadczenie usług w zakresie 

wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych oraz w 

wyszukiwaniu, rezerwacji i zakupie usług zakwaterowania na potrzeby Polskiego Instytutu Spraw 

Międzynarodowych w Warszawie” – znak sprawy BO-96-01/21, oświadczam, że: 

1. Reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w pkt 7.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. (jeżeli dotyczy) – Reprezentowany przeze mnie Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 7.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, polega na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej następującego/ych 

podmiotu/ów: ..…………………………………..................................., w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………  [wskazać podmiot/y i określić odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu]. 

3.  (jeżeli dotyczy) - Podmiotowy środek dowodowy jest dostępny pod adresem internetowym ogólnodostępnych, 

bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne : 

…………………………………………………………………………………. 

4. Wszystkie informacje podane ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione 

z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
 

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, 
podpis zaufany albo podpis osobisty/ 

 

 



Załącznik nr 7 do SWZ 

(składane wraz z ofertą - dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

................….....……., dnia  ................  2021 r. 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

(poz. 2019 ze zm.) 

dotyczące SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Udostępniając zasoby Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. 

„Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, kolejowych i 

autokarowych oraz w wyszukiwaniu, rezerwacji i zakupie usług zakwaterowania na potrzeby Polskiego Instytutu 

Spraw Międzynarodowych w Warszawie” – znak sprawy BO-96-01/21, oświadczam, że: 

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 7.1 Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

2.  (jeżeli dotyczy) - Podmiotowy środek dowodowy jest dostępny pod adresem internetowym ogólnodostępnych, 

bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne : 

…………………………………………………………………………………. 

3. Wszystkie informacje podane ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z 

pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 
 
 

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, 
podpis zaufany albo podpis osobisty/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 8 do SWZ 
 

             ………………………., dnia …………… 2021 r.  
…………………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 
Wykaz usług 

 
Składając ofertę w postępowaniu na „Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: 
biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych oraz w wyszukiwaniu, rezerwacji i zakupie usług zakwaterowania na 
potrzeby Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie” – znak sprawy BO-96-01/21 oświadczam, że 
posiadamy następującą wiedzę i doświadczenie: 
 

L.p. Przedmiot usługi 

Podmiot  
(na rzecz 

którego zostały 
wykonane) 

Daty wykonania 
od/do 

(dd.mm.rrrr/dd.mm.rrrr) 

Wartość usługi 
brutto 

1. 
 

 

   

2. 
 

 

   

 
* W przypadku usług w trakcie realizacji podać wartość zrealizowaną na dzień składania ofert. 
Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Dowodami, o których mowa są: 

− referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.  

− oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa 
powyżej. 

 
 

 
 

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, 
podpis zaufany albo podpis osobisty/ 

 

 



Załącznik nr 9 do SWZ 
(składane wraz z ofertą, jeżeli dotyczy) 

 
      ………………………., dnia …………… 2021 r.  

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
(nazwy i adresy Wykonawców wspólnie  
ubiegających się o udzielenie zamówienia ) 

 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (poz. 2019, ze zm.; dalej: „ustawa”) 

dotyczące usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie 

wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych 

oraz w wyszukiwaniu, rezerwacji i zakupie usług zakwaterowania na potrzeby Polskiego Instytutu 

Spraw Międzynarodowych w Warszawie”  – znak sprawy BO-96-01/21, oświadczam, że 

1. Warunki dotyczące doświadczenia opisane w pkt. 7.2 - 7.4 SWZ spełnia/ają Wykonawca/y: 

Pełna nazwa 
Wykonawcy 

Siedziba  
(ulica, miejscowość) 

Usługi, które będą wykonywane przez 
Wykonawcę 

   

   

   

 

 

 

 

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, 
podpis zaufany albo podpis osobisty/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


